
סרקו את הברקוד ,הקשיבו להקלטה המפורסמת של ההצבעה, 
וענו על השאלות הבאות:

1. מי המדינה הראשונה המוזכרת בהקלטה וכיצד היא הצביעה?
2. כיצד הצביעה אנגליה, שהיה לה אז את המנדט

    על ארץ ישראל?
3. האם ארצות הברית וברית המועצות הצביעו אותו דבר?

4. בהקלטה הזו- כמה מדינות נמנעו?

שאלה למתקדמים: 
הייתה מדינה אחת שנעדרה מן ההצבעה. 

מי זו המדינה הזו - איך היא נקראה אז, 
ואיך היא נקראת היום?

לימוד משפחתי חוויתי
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פרס 1 - סט ספרי התלמוד הישראלי

פרס 2+3 משחק שולחן משפחתי

בזווית אישית עם אבי רט

1. באיזה יישוב נמצא החומר שיכול לטהר מטומאת מת, ומהו?
2. איזה אמורא עסק בייצור זכוכית, והיכן גר?

3. היכן קבור אביה של ציפורה, ולפי איזו מסורת?

חידון א"ב ליום העצמאות!

Talmudisraeli@Medison.co.il | 03-9250225 | תלמוד ישראלי

ארץ אחרת בה הציעו ליהודים להקים מדינה

שם משפחתו של ראש הממשלה הראשון

חטיבה בצה"ל המגנה על צפון המדינה

שם משפחתו של הרמטכ"ל הראשון

חוזה המדינה 

הנשיא הראשון

מנהיג התנועה הרוויזיוניסטית

כונה "המשורר הלאומי"

מי אמר "טוב למות בעד ארצנו"?

כינויה של ספינת המעפילים "אקסודוס"

אחד ההרים הגבוהים בישראל

המחתרת שבראשה עמד "יאיר" שטרן

המסמך עליו חתמו בהקמת המדינה

מחבר ההמנון "התקווה"

פרעות ברוסיה שדחפו יהודים לעלות לארץ

מבצע להעלאת יהודי בבל לארץ

"כל עוד בלבב...." 

התנועה שפעלה להקמת מדינת ישראל

ארגון שפעל לרכישת קרקעות בארץ

ברון שכינויו היה "הנדיב הידוע" 

באיזה יום בשבוע הוכרז על הקמת המדינה? 

השנה בה קמה המדינה

חידה!

יום העצמאות תש"פ- 2020
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הלימוד מוקדש לזכרו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל, לכבודם של צוותי 
הרפואה וכוחות הביטחון, ולרפואתם של חולי ישראל.

התמונות כולן יצטרפו לקליפ משותף באתר שלנו לכבודה של מדינת 
ישראל (לא לשכוח לצרף את פרטיכם האישיים לצורך יצירת קשר- שם 

פרטי+ מש', כתובת מגוריכם ומס' טלפון)

אמיתי ואמיתנה מטיילים בשביל הסנהדרין-
צפו בסרטון, וענו על השאלות הבאות

ביום העצמאות
מצדיעים לסבים ולסבתות

עם "התלמוד הישראלי"
וזוכים בפרסים

איך נהפוך את יום העצמאות כדי שיהיה שמח לכולנו?!
1. קובעים חברותא בזום עם הסבא והסבתא ללימוד משותף

2. נהנים מחווית לימוד משותפת,מ'ביחד משפחתי' 
מסרטונים ומחומר מעניין ומגוון.

3. מצטלמים ומתעדים את הרגע ושולחים את התמונה ל- 
Talmudhagrala@Medison.co.il

4. נכנסים להגרלה נושאת פרסים (*בפיקוח רו"ח)

להורדת הדף לחצו כאן
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